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Dr.Airpick
Bộ lọc HEPA, mô-đun plasma tạo ra các ion chất lượng cao, loại bỏ vi rút và khử mùi 

hiệu quả, mạnh mẽ
8421391000

Airpure C
Sản phẩm đa chức năng với tác dụng tạo ẩm và khử trùng, kích thước nhỏ, dễ sử dụng ở 

mọi nơi và được trang bị bộ lọc HEPA
8421391000

Airpure W
Máy khử trùng không khí kích thước nhỏ để sử dụng trong xe và trong nhà, kích thước 

tối thiểu không cần thay bộ lọc và hiệu quả khử mùi tuyệt vời do tạo ra các ion nano
8421391000

Zeus

Một thiết bị tạo ra hydro hoạt tính (H), hydro cation (H +) và ion oxy (O2-) thông qua 

phóng điện plasma vi mô để tạo ra các hiệu ứng như khử trùng, khử mùi và loại bỏ khí 

độc hại

8543.70-2090

Changewater Impact, có nguyên liệu chính là kẽm.

Chất làm mềm nước tắm không cần dùng điện để cung cấp nước ion kẽm cho da bằng 

cách tối đa hóa tác dụng làm mềm da.

www.changewater.kr 842199

*Changewater Illy với thành phần chính là ilit

Bộ lọc vòi hoa sen sử dụng Iliad, một khoáng chất tự nhiên.

Iliat - Tạo ra ion âm, phát ra tia hồng ngoại xa có lợi cho cơ thể con người với hàm 

lượng lớn so với các chất khác, có chức năng hấp phụ và khử mùi hôi, bụi, khí, thậm chí 

cả vi khuẩn.
*Changewater Thor với thành phần chính là tourmaline

Bộ lọc vòi hoa sen sử dụng tourmaline, một khoáng chất tự nhiên.

Tourmaline- Nó là một khoáng chất hiếm thuộc hệ lục giác được gọi là tourmaline. Ngay 

cả khi nó được nghiền thành bột mịn, dương (+) và âm (-) tồn tại ở cả hai đầu của tinh 

thể, và các đặc tính của nó không biến mất.
Hệ thống lưu trữ 

nước mưa Module 

PN

Hồ chứa nước mưa PN để tái sử dụng nước mưa

SA Rain Gutters Sản phẩm máng xối mưa SA chống ngập úng.

changewater 

impact, 

changewater illy, 

changewater torr
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Chuỗi

  1. Xích tải là gì?

    - Xích băng tải là một bộ phận của hệ thống băng tải được sử dụng cho các ngành công 

nghiệp tự động khác nhau. Sản phẩm của chúng tôi phụ trách vận chuyển của hệ thống băng tải, 

nói cách khác sản phẩm của chúng tôi là bộ phận chính của băng tải.

  ứng dụng chính của dây chuyền băng tải là nhà máy xi măng, nhà máy nhựa đường, nhà máy 

luyện gang thép, công nghiệp khai thác mỏ, nhà máy đường, xử lý nước thải, Biomass, nhà máy 

giấy, quy trình sản xuất ô tô, lò đốt, cơ sở bán thịt và công viên, v.v.

                                       

2. Tính năng của sản phẩm 

  - Xích băng tải chịu trách nhiệm vận chuyển của hệ thống băng tải giống như xích tải hay xích 

con lăn nhưng xích tải được làm bằng vật liệu chắc chắn như thép không gỉ và hợp kim, những 

loại xích này có độ bền cao, chịu mài mòn và chống va đập thì xích đai hoặc xích con lăn cũng 

vậy, chúng được sử dụng để vô trùng ngay cả trong môi trường nóng, ẩm và bụi. Ngoài ra, dây 

chuyền băng tải được tạo ra để đặt hàng theo hệ thống băng tải của khách hàng mà họ định lắp 

đặt hoặc đã lắp đặt sẵn.

www.bandochain.com 7315120000

http://www.bandochain.com/

